Navodila za branje na Mini Svetopisemskem maratonu v domovih za starejše
»Med vami bom hodil (3Mz)«
Zaradi nevarnosti širjenja bolezni Covid-19, letos branje Svetega pisma poteka nekoliko drugače.
Spodbujamo vas, da organizirate kratko branje ob izbranih odlomkih in spodbudite udeležence k
razmišljanju. Predlagamo, da se udeleženci razvrstijo na ustrezni varnostni razdalji, v skladu z
vsemi veljavnimi ukrepi NIJZ.
V nadaljevanju pošiljamo predlog za 3 srečanja. V skladu z zmožnostmi in močmi organizirajte
enega, dva ali vse tri. Izberite ustrezno uro, najbolj ustrezen prostor in obvestite / povabite
starejše. Udeleženci maratona lahko preberejo poglavje ali odstavek, po želji se izmenjujejo pri
branju ali pa poslušajo organizatorja, ki jim prebere del iz Svetega pisma. Uporabite lahko Sveto
pismo z velikimi črkami ali natisnete spodnjo prilogo.
Preden pričnete z branjem svetujemo, da:
-

Preverite, ali je svetloba primerna in po potrebi prižgete dodatne luči,
Po potrebi popijete/popijejo požirek vode ali druge tekočine,
Sledite, kje je prejšnji bralec končal in od tam nadaljujete (starejšim pomagate pri branju in
sledenju).

Kratka navodila za branje:
Prvi bralec prebere naslov knjige in številko poglavja, npr. »Prva Mojzesova knjiga, sedmo
poglavje«. Odlomke glede na število udeležencev / udeleženk maratona ustrezno razdelite. Berite
na glas, počasi, razločno (Bogu se nikamor ne mudi 😊).
Na koncu branja smo vam pripravili iztočnico za kratek razmislek in pa izziv. Povabite udeležence,
da si podelijo svoja razmišljanja in počutje. Na koncu se vsem zahvalite za udeležbo in povabite na
naslednje srečanje. Maratoncem in maratonkam lahko sporočite, da smo zelo veseli, da so del
štafete več kot 100-ih krajev, kjer se bere Sveto pismo in vseslovenskega branja preko interneta, ki
bo potekal cel teden dan in noč.
Če kdo želi, lahko napiše ali vam narekuje vtis, prošnjo, zahvalo in nam jo pošljete na
zbiranje@svetopismo.si . Veseli bomo tudi fotografij.
Hvala za vašo udeležbo!
Skupaj smo povezani ob Božji besedi. Obilo blagoslova v 2021 vam želimo,

Ekipa Svetopisemskega maratona

Priloga s 3 odlomki Svetega pisma z razmišljanji in izzivi*

1.srečanje
Preberite 3 Mojzes 26,3-13

»›Če boste hodili po mojih zakonih in se držali mojih zapovedi in
jih izpolnjevali, vam bom dajal deževje ob svojem času in zemlja
bo dajala svoj obrod in drevje na polju bo dajalo svoj sad. Mlatev
vam bo segala do trgatve in trgatev bo segala do setve. Jedli boste
svoj kruh do sitega in v svoji deželi boste varno prebivali. Dal bom
mir v deželi, da boste lahko počivali, in ne bo nikogar, ki bi vas
strašil; pregnal bom hude zveri iz dežele in meč ne pride v vašo
deželo. Podili boste sovražnike in padali bodo pred vami pod
mečem. Pet izmed vas jih bo podilo sto in sto izmed vas jih bo
podilo deset tisoč in sovražniki bodo padali pred vami pod
mečem. Ozrl se bom na vas, vas storil rodovitne in vas namnožil;
ohranil bom svojo zavezo z vami. Jedli boste dolgo hranjene stare
pridelke in morali boste odstraniti stare pridelke, da boste imeli
prostor za nove. Postavil bom svoje prebivališče med vami in ne
boste se gabili moji duši.
Med vami bom hodil in bom vaš Bog, vi pa boste moje ljudstvo. Jaz
sem GOSPOD, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da
jim niste več sužnji. Zlomil sem kambo vašega jarma in vam dal
hoditi pokonci.‹«
Razmišljanje:
Bog nas ni ustvaril, da bi bili sami, ampak da smo bratje in sestre, eno Božje ljudstvo. Tako tudi
obljube in zapovedi niso bile namenjene posameznikom, ampak skupnosti. Ko smo kot skupnost
daleč drug od drugega, naj raste v nas želja po iskrenem spreobrnjenju. Pripravimo pot, da bo
Gospod lahko hodil med nami, da bo zlomil jarem, ki nas muči, in nam dal hoditi pokonci, v
hvaležni zavesti, da smo Njegovi.
Izziv:
Danes v srcu blagoslovi vse, ki jih imaš rad, kakor tudi tistega, s komer ti je morda kdaj težko. Svojo
molitev in prošnjo lahko podeliš tudi na glas.

2.srečanje
Preberite Janez 10,11-18

“Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti
pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in
zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je
pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in
poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in
jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge
ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale
bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker
dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje,
ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast
imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega
Očeta.«
Razmišljanje:
Čeprav živimo v družbi izobilja in neštetih možnosti, se kljub temu mnogi bojijo prihodnosti. V teh
negotovih časih, ko je zahodna družba v krizi, toliko bolj potrebujemo Gospodovega vodstva. Jezus
nam zagotavlja, da je on dobri pastir in se nimamo česa bati. On nas bo vodil, le poslušati moramo
njegov glas. On nas pozna in rešuje, saj mu je mar za nas. Njegova ljubezen gre tako daleč, da je dal
življenje za nas. Zato mu lahko brez pridržka zaupamo, da ima prihodnost v rokah in smo z njim
varni na naši poti.

Izziv:
Prosi Gospoda za milost, da bi danes poslušal njegov glas v svojem srcu. Vzemi si nekaj minut tišine
in mu prisluhni, kaj ti govori. Po razmisleku lahko ostalim udeležencem na glas poveš svoja
razmišljanja.

3.srečanje
Preberite Marko 3,13-19

Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel. In odšli
so k njemu. Postavil jih je dvanajst, ki jih je imenoval tudi
apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat ter bi imeli
oblast izganjati demone. Postavil jih je torej dvanajst:
Simona, ki mu je dal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in
Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanergés, to je
Sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža,
Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananeja in Juda
Iškarijota, ki ga je izdal.
Razmišljanje:
Jezus je poklical učence, »da bi bili z njim« (Mr 3,14). Prav tako kliče tudi danes, mlade in stare,
moške in ženske - da zapustijo udobno zavetje znanih, uhojenih poti in krenejo za njim, ki je sam
»pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). Ne gre za to, koliko znamo ali zmoremo, koliko smo sposobni
ali izkušeni. Pobuda je njegova. On opremlja, daje moč. In predvsem: on sam je naš Učitelj, ki nam
kaže, kako živeti kot učenci.
Izziv:
Ostani nekaj minut v tišini pred Jezusom. Prisluškuj njegovim besedam: »Hodi za menoj!«. Kaj ti
Jezus pravi? Kaj čutiš v svojem srcu? Razmišljanja lahko na glas podeliš z ostalimi.

*Povzeto po knjižici bralni načrt »Med vami bom hodil – Sedem dni z Božjo besedo«, ki ga je izdala
Svetopisemska družba Slovenije. Če želite, vam knjižico lahko pošljemo v fizični obliki. Naročila pošljite po
emailu na zbiranje@svetopismo.si

